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RESUMO 

O experimento teve como objetivo prático avaliar o desenvolvimento de mudas de 

quiabeiro sob diferentes substratos, em viveiro de mudas na UNIMONTES, em Janaúba, 

MG. Os tratamentos utilizados foram terra pura, composto e terra nas relações 1:1, 2;1, 3;1, 

4;1 e composto puro. Observou-se significativo desenvolvimento das mudas com a utilização 

do composto nos parâmetros matéria fresca da parte aérea e raiz, matéria seca da parte 

aérea e raiz e volume de raiz. No parâmetro diâmetro observou-se, em função do período 

após a semeadura, o desenvolvimento progressivo das mudas. 
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ABSTRACT 

Production of okra seedlings as a function of the composition of organic 
substrate:pure soil   

The influence of the development of okra seedlings, under differents substrate, in a 

nursery arboretum in UNIMONTES, in Janaúba, Minas Gerais was evaluated.  The 

treatments were pure soil, compost and soil in relations 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 e pure compost 

There was observed a significant development of the seedlings in pure compost, for 

theparameters fresh matter of root, fresh matter of stem and leaf, dry matter of root, dry 

matter of stem and leaf and bulk of root. In the parameter diameter was observed, in function 

of period after sowing the progressive development of the seedlings  
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O quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) é uma hortaliça tradicional da 

família Malvácea, largamente consumida, que encontra no Brasil condições excelentes para 

o seu cultivo, principalmente no que diz respeito ao clima, sendo popularmente cultivado no 

Nordeste e Sudeste (Mota et al., 2000).  

O conceito de Agricultura Orgânica, estabelecido em 1984 pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos, pode ser assim descrito “Agricultura Orgânica é um sistema 

de produção que evita ou exclui amplamente o uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores 



de crescimento e aditivos para a produção vegetal e alimentação animal, elaborados 

sinteticamente. Tanto quanto possível, os sistemas agrícolas orgânicos dependem de 

rotações de culturas, de restos de culturas, estercos animais, de leguminosas, de adubos 

verdes e de resíduos orgânicos de fora das fazendas, bem como de cultivo mecânico, 

rochas e minerais e aspectos de controle biológico de pragas e patógenos, para manter a 

produtividade e a estrutura do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar insetos, 

ervas invasoras e outras pragas” (Kiehl, 1985). 

Mais que apenas uma tendência de mercado, os orgânicos são uma realidade que 

movimentam mundialmente um valor estimado em 24 bilhões de dólares, de acordo com 

recente pesquisa sobre o setor organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e social -  BNDES. Calcula-se o valor da produção orgânica em algo em torno de 

300 milhões de dólares anuais(Globo Rural, 2002).  

Com tantos investimentos era de se esperar grande aumento na produtividade da 

agricultura brasileira, porem não foi o que exatamente ocorreu.  No período de 1964 a 1979 

o consumo de fertilizantes minerais solúveis sofreu um aumento de 1243% e os agrotóxicos 

de 421%. Apesar destes valores exorbitantes a produtividade das 15 principais culturas do 

Brasil não ultrapassou meros 4,9% (Paschoal,1990). 

Devido a escassez de pesquisas na área da agricultura orgânica e em virtude da larga 

demanda de mudas de hortaliças orgânicas, pelo atua l crescimento da área neste segmento 

agroecológico, visando evitar ao máximo a degradação dos ecossistemas existentes, é de 

suma importância um estudo aprofundado abrangendo métodos relacionados à produção 

orgânica de mudas de hortaliças. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Montes Claros, na cidade de 

Janaúba, em viveiro de mudas. Na semeadura utilizou-se sementes da  cultivar Santa Cruz 

47. As mudas foram formadas em copos de plástico com volume de 300 ml, perfurados no 

fundo. As irrigações foram realizadas duas vezes ao dia. As avaliações foram iniciadas aos 

nove dias após semeadura e efetuadas de 3 em 3 dias, observando-se os parâmetros de 

altura e diâmetro das mudas, e aos 18 dias após semeadura fez-se a avaliação final  quando 

as plântulas apresentavam o tamanho ideal para o transplante, avaliando-se matéria fresca 

de parte aérea e raiz, matéria seca de parte aérea e raiz e volume de raiz.  

 O delineamento foi em blocos inteiramente casualizados que compreendeu seis 

tratamentos de substrato, onde foram utilizados terra pura, composto e terra nas relações 



1:1, 2;1, 3;1, 4;1 e composto puro, com uma espécie de quiabo, Santa Cruz 47, a mais 

utilizada comercialmente. Foram aplicados 4 repetições por tratamento com 60 plantas por 

parcela. Para as variáveis altura e diâmetro das plantas foi utilizado o delineamento em 

blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas os 

tratamentos citados e nas subparcelas os quatro períodos de amostragem (9, 12, 15 e 18 

dias após a semeadura) 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, sendo as 

médias dos fatores qualitativos comparados pelo testeTukey à 5% de probabilidade. Para os 

fatores quantitativos, os modelos foram escolhidos com base na significância dos 

coeficientes de regressão, utilizando-se o teste de t, de Student, a 5%, no coeficiente de 

determinação e no potencial para explicar o fenômeno biológico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização do composto condicionou maiores valores com relação as variáveis peso 

de matéria fresca de raiz e da parte aérea, matéria seca da raiz e da parte aérea e volume 

de raiz, por outro lado, a utilização de terra pura foi menos eficiente e resultou em menores 

valores para as variáveis citadas. Isso ocorreu, muito provavelmente, em função do 

composto orgânico condicionar melhor leito e/ou substrato para o desenvolvimento das 

mudas por possuir maior teor de matéria orgânica o que condicionou como conseqüência o 

fornecimento de nutrientes como o nitrogênio, fósforo, enxofre e micronutrientes pela 

decomposição, pelo processo de mineralização e adsorção no húmus (Castro et al., 2001), 

aumento da CTC; melhoria das qualidades físicas do solo, como formação de agregados 

estáveis, diminuição da densidade aparente, aumentando a aeração do solo, aumento da 

capacidade de infiltração e armazenamento de água (Rodrigues, 1994). 

Com relação ao diâmetro do caule das mudas, observou-se aumento linear após a 

germinação, no entanto entre os tratamentos não houve diferença significativa nos períodos 

avaliados com exceção do tratamento terra pura, onde o diâmetro das mudas foi inferior. Foi 

observado maior desenvolvimento com relação a altura com a utilização do composto puro e 

relações composto:terra pura 1:1, 2:1 e 3:1, já na relação 4:1 e terra pura obteve-se 

menores alturas das mudas (Figura 1). 
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y=5,52725+0,126583*x     r2=0,8576
y=5,12975+0,142000*x     r2=0,9157 
y=5,62775+0,125500*x     r2=0,9806
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y=4,25775+0,109667*x     r2=0,9873

 

 

Figura 1 – Altura das mudas de Abóbora em função dos dias após a semeadura com a 
utilização do composto puro, terra pura e relações entre composto e terra de 1:1, 
2:1, 3:1 e 4:1. 
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